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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az önkormányzati képviselőt 

megillető havi alapdíj mértékről:  

 

„Az önkormányzati képviselőt a képviselő-testületi ülésen való, jelenléti ív aláírásával igazolt 

részvételéért havi tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap ötszöröse (a 

továbbiakban: alapdíj).” 

 

Az idézett rendelkezés alapján jelenleg: 38650.- Ft X 5 = br. 193.250.- Ft a havi képviselői (alap) 

tiszteletdíj, amely alapján kerül kiszámításra a bizottsági elnökök, tagok és külsős bizottsági tagok 

havi juttatása (a jelenlegi és a javasolt képviselői, bizottsági elnöki, tanácsnoki és külsős bizottsági 

tagi juttatásokat a mellékelt táblázatban (5 számú melléklet) mutatom be). 

 

A Rendelet megalkotása és módosításai óta szükségessé vált a hivatkozott jogszabályhely érdemi 

felülvizsgálata. 

 

A tiszteletdíj számításának mértékét a már hatályon kívül helyezett Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és 

tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 24/2014. (X. 

31.) rendelet 1. §-a is szabályozta. Ezen rendelet 2017. január 27. napjáig hatályos állapota szerint 

nevesített díj mértéke az illetményalap 4,5-szerese, majd azt módosító 1/2017. (I. 27.) 

önkormányzati rendelet értelmében ötszörös mértékű volt, melyet a Rendelet jelenlegi hatályban 

lévő normája is átvett. 

 

A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy 2017. óta a tiszteletdíjak számítása változatlan 

szorzótényezővel történik, így az elmúlt öt évben nem történt változás a képviselői 

tiszteletdíjak tekintetében, miközben pl.: a minimálbér összege évente emelkedett: míg 2017-

ben 127500.-  Ft volt idén már 200000.- Ft ami több, mint 50%-os emelkedés. 

 

A képviselői tiszteletdíj mértékének felülvizsgálatát /rendezését/ mindemellett a Hivatalban 

a közelmúltban két lépcsőben történő illetményalap-korrekció is indokolja. A Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének 

megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2020. október 1. napjától 

alkalmazott módosítása szerint az illetményalap összege 48 000 Ft-ról  53 000 Ft-ra, 2022. január 

1. napjától pedig 60 000 Ft-ra emelkedett. 

 

A Kormány 2022. évre vonatkozó, több ágazatot is érintő bérfejlesztési politikája az 

önkormányzati fenntartású intézményekben is megmutatkozik (bölcsődei, a szociális és a 

kultúra területén dolgozók fizetése). 

 

További indokot jelent a szomszédos kerületekben alkalmazott tiszteletdíjak mértéke is. 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete az 1/2022. (II. 02.) módosító 

rendeletével bruttó 300 000 Ft-ban határozta meg az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíját. 
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 36/2014. (XI.13.) önkormányzati 

rendelete 220 800,- Ft-ban határozta meg ezen tiszteletdíjat. 

 

A tiszteletdíj számítási mértékének hatszoros szorzótényezőre történő módosítása szükséges, 

hiszen a közelmúltban kialakult gazdasági-társadalmi helyzet, továbbá más területeken történt 

korrekciós bérrendezési lépések azt indokolttá teszik. 

 

A javasolt alapdíj korrekció költségvetési igénye a 2022. évre összesen: 4.734.275 Ft, amelynek 

fedezete a költségvetésben a „Céltartalék, működési tartalék” előirányzati soron biztosított. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján elvégeztük a rendelet-tervezet 

elfogadásától várható hatások vizsgálatát, melynek eredményét a jelen előterjesztés 3. számú 

melléklete mutatja be. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az önkormányzati képviselőnek, 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet – 

a mellékelt rendelettervezet szerint – megalkotni szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendeletalkotás a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján 

minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. július 5. 

 

 

 

dr. Balázs Pál László 

jogász 

az előterjesztés készítője 

dr. Szabó Tibor 

jegyző 

előterjesztő 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Rendelettervezet (általános és részletes indokolással)  

2. számú melléklet: Rendelettükör 

3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet: Egyeztető lap 

5. számú melléklet: Táblázat 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../…(….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. § A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-

ában az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „hatszorosa” szöveg lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 

  Bese Ferenc  dr. Szabó Tibor  

  polgármester jegyző 
 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. július ……. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. július …… 

 

 

        Vittmanné Gerencsér Judit 

        osztályvezető-helyettes 

        Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

  



5  

 

INDOKOLÁS 

 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez  

 

 

 

Általános indokolás 

 

Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) megalkotása, és módosításai óta szükségessé vált a hivatkozott 

jogszabályhely érdemi felülvizsgálata, és a tiszteletdíj számítási mértékének hatszoros 

szorzótényezőre történő módosítása, hiszen a közelmúltban kialakult gazdasági-társadalmi 

helyzet, továbbá más területeken történt korrekciós bérrendezési lépések azt az alábbiak szerint 

indokolttá tették. 

 

 

Részletes indokolás 

 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Rendelet tiszteletdíjának mértékéről rendelkezik, a módosítással érintett hatszoros szorzóval. 

 

 

A 2. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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          2. számú melléklet 

SEGÉDLET 

 

„Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez 

 

(Rendelet-tükör) 

 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

 

1. § Az önkormányzati képviselőt a 

képviselő-testületi ülésen való, jelenléti ív 

aláírásával igazolt részvételéért havi 

tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint 

megállapított illetményalap ötszöröse (a 

továbbiakban: alapdíj). 

 

1. § Az önkormányzati képviselőt a 

képviselő-testületi ülésen való, jelenléti ív 

aláírásával igazolt részvételéért havi 

tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint 

megállapított illetményalap hatszorosa (a 

továbbiakban: alapdíj). 
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          3. számú melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján  

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása van, az önkormányzati 

kiadások emelkednek, de az önkormányzati 

költségvetés mérleg főösszegeihez képest az 

emelkedés nem jelentős és a fedezete a 

változásnak biztosított. 

Környezeti következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van, mivel a bérszámfejtőknek az új díjakat 

kell berögzíteni és ezekkel kell a jövőben 

számolni. 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

A Rendelet megalkotása és módosításai óta 

szükségessé vált a hivatkozott jogszabályhely 

érdemi felülvizsgálata és a tiszteletdíj 

számítási mértékének hatszoros 

szorzótényezőre történő módosítása, hiszen a 

közelmúltban kialakult gazdasági-társadalmi 

helyzet, továbbá más területeken történt 

korrekciós bérrendezési lépések azt 

indokolttá teszik. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A tiszteletdíj összege nem változik, a 

fokozódó infláció hatására vásárlóértéke 

csökken. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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                                                     4. számú melléklet 

 

 

 

Egyeztető lap 

 

„Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez 

 

 Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály – osztályvezető 

 

 

 

 

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

 

 

Budapest, 2022. július ……… 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Polonkai Zoltánné 

osztályvezető 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


